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بررسی رابطه میان فرهنگ سازمانی و مولفه های کارآفرینی سازمانی در شرکت آب و فاضالب خراسان 

 شمالی

 3 مجید وحدانی اسدی -3 هدی نیکوزاده  -2 مجید ربانی– 1 ایمان چلیچ 

 (Imanchelich@yahoo.com) معاون مالی و پشتیبانی،شرکت آب و فاضالب خراسان شمالی،1 

 (Rabbani242@yahoo.com) امور اداری، شرکت آب و فاضالب خراسان شمالیسرپرست 2 

 ( H_nim22@outlook.com )رئیس اداره کارکنان و رفاه، شرکت آب و فاضالب خراسان شمالی،3 

 

 چکیده 

مؤلفه های کارآفرینی این پژوهش به منظور ارزیابی وضعیت فرهنگ سازمانی و کارآفرینی سازمانی و بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و 

پژوهش حاضر از لحاظ هدف در زمره تحقیقات کاربردی محسوب می شود  .سازمانی در شرکت آب و فاضالب خراسان شمالی انجام گرفت

 و از نظر شیوه اجرا پیمایشی است که یکی از ابزارهای رایج این نوع تحقیقات پرسشنامه می باشد که در این تحقیق از دو نوع پرسشنامه

و پرسشنامه ارزیابی (فرهنگ طایفه ای ، فرهنگ سلسه مراتبی ، فرهنگ بازاری و فرهنگ ویژه ساالری ) فرهنگ سازمانی کامرون و کویین

نوآوری، رفتار خالقانه، کشف و تعقیب فرصت ها، انعطاف پذیری، تفویض اختیار، یادگیری سازمانی، حمایت مدیریت )کارآفرینی سازمانی 

در طیف پنج گزینه ای لیکرت ، استفاده شده ( د کارکنان، فرهنگ سازمانی آموزش کارآفرینی، سیستم پاداش مناسباز ایده های جدی

 .نفر تعیین شد 112جامعه آماری این پژوهش ، . است

میانگین، انحراف استاندارد، حداقل و حداکثر مولفه های ) برای محاسبه شاخصهای آمار توصیفی  spssجهت تجزیه و تحلیل از نرم افزار 

 .استفاده شده است( ضریب همیستگی و رگرسیون) و آمار استنباطی(  کارآفرینی و فرهنگ سازمانی 

ع فرهنگ سازمانی طایفه ای است  نتایج پژوهش نشان داد که فرهنگ سازمانی حاکم بر شرکت آب و فاضالب خراسان شمالی ،از نو

همچنین میان فرهنگ سازمانی طایفه ای و کارآفرینی سازمانی رابطه معنا داری وجود ندارد حال آنکه میان فرهنگ سازمانی ویژه 

فاضالب  نتایج بررسی وضعیت کارآفرینی سازمانی در شرکت آب و. ساالری و کارآفرینی سازمانی رابطه مثبت و معناداری مشاهده گردید

خراسان شمالی نشان می دهد که نگرش بیشتر کارکنان در مورد کارآفرینی سازمانی متوسط رو به باال است و بیشترین امتیاز را مؤلفه ی 

مؤلفه ی کشف و تعقیب فرصت ها ، یادگیری سازمانی ،فرهنگ سازمانی ،  5حمایت مدیران از ایده های جدید کارکنان دارا بوده و 

 .رینی و سیستم پاداش مناسب از کمترین امتیاز برخوردار می باشندآموزش کارآف

 2،کارآفرینی سازمانی  1فرهنگ سازمانی: واژگان کلیدی 
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 مقدمه

پیچیدگی و تالطم محیط کسب وکار ، سازمانها را وادار کرده تا در پاسخ گویی به تغییرات محیطی توانایی های خود را افزایش امروزه، 

ه تغییرات قابل توجه در محیط کسب و کار ، بسیاری از سازمانها اهمیت بیشتری به نوآوری و خالقیت برای ایجاد ارزش دهند در پاسخ ب

بیان می کنند برای اینکه سازمانها در بازار ، رقابتی تر عمل کنند باید ( 1222) 3رس و همکاران. جدید به مشتریانشان قائل می شوند

 .رویکردی کارآفرینانه داشته باشند

. کارآفرینان سازمانی نمی توانند به راحتی از کنار مسائل و مشکالتی که می بینند بگذرند: سازمانی بایست گفت 4در مورد کار آفرینی 

آنها . می دانند و همواره به دنبال راه حلی برای آنها می باشند همیشه طرح و ایده جدیدی در ذهن می پرورانندانتهای همه مسائل را باز 

هستند و توانائی خوبی در تبدیل فکرها و ایده ها به واقعیتی سود آور دارند و باالخره اینکه کارآفرینان سازمانی با ایجاد نوآوری  5آرمان گرا

صمدآقایی ، )سعه محصوالت و خدمات جدید هستنداسی در آن شده و همواره پیشتاز و پیشگام تونوآوری در سازمان سبب تحول اس

د که بیشتر سازمانها قادر ، نمایانگر این هستندیدی تاٌسیس می کنندن ها را رها و خودشان سازمان جاافراد بسیاری که سازم(. 1332

از این . باشد آفرینی در فرهنگ سازمانیبیانگر ریشه دار بودن فرهنگ کار واندکه این می ت .فرینی خلق کنندآر، محیطی را برای کانیستند

آن با فرهنگ سازمانی، در سازمان ها باعث غلبه بر  آفرینی و عوامل موثر بر آن و نیز شناخت رابطهرسی همه جانبه موضوع کاررو بر

و  مانی، باعث شناسایی خرده فرهنگ هاالعه فرهنگ سازهمچنین مط .، می گرددکه امروزه متوجه سازمان است یمشکالت و تهدیدهای

از این رو مطالعه رابطه بین این دو سازه و تاثیری که بر یکدیگر دارند می تواند مدیران و مسئولین امر . گروهای کاری در سازمان می باشد

 .را نسبت  شناسایی عوامل موثر بر بهبود و توسعه سازمان یاری نماید

موریت توزیع مستمر آب شرب و بهداشتی و جمع آوری فاضالب از جمله شرکتهای خدماتی هستند که در أاضالب با مشرکت های آب و ف

بنابراین نوع نگرش کارکنان به سازمان و فرهنگ سازمانی حاکم  .ارائه خدمات به شهروندان همیشه تحت قضاوت و ارزیابی قرار می گیرند 

این امر حساسیت پژوهش در خصوص فرهنگ  به با توجه. بر این شرکتها می تواند ارائه خدمات به شهروندان را تحت تاثیر قرار دهد

آفرینی کارکنان آن که باعث توسعه و بهبود رسان از جمله آب و فاضالب و رابطه آن با میزان خالقیت و کار سازمانی در شرکتهای خدمات

 .خدمات ارائه شده به شهروندان خواهد شد، دو چندان می شود

 .پاسخگویی به سواالت  ذیل است دبنابراین این تحقیق در صد 

 است؟  حاکم چه نوع فرهنگ سازمانیشرکت آب و فاضالب استان خراسان شمالی  در -

 شرکت آب و فاضالب استان خراسان شمالی در چه سطحی قرار دارند؟مؤلفه های کارآفرینی سازمانی در  -

 وجود دارد؟ معناداریرابطه  سازمانی آفرینیکارمؤلفه های  فرهنگ سازمانی وبین آیا  -

  فرهنگ سازمانی 

 .در تعریف واژه فرهنگ باید عنوان داشت که فرهنگ واژه ای است فارسی و مرکب از دو جزء فر و هنگ 

به کار  Culture    در زبان انگلیس واژه.  واژه به معنای جلو و باالست و هنگ ، به معنای کشیدن و نیز تعلیم و تربیت استفر ، پیشوند 

 این واژه در ابتدا به معنای کشت و زراعت بوده و از قرن نوزدهم به بعد مردم شناسان. می رود و معنای آن کاشت و کار و یا پرورش است

 ( 1322کاوسی ، )د بکار گرفته اند آن را در معنای جدی
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فرهنگ سازمانی الگویی از مفروضات است که توسط گروه معینی کشف و اختراع : در تعریف فرهنگ سازمانی می گوید  (1522)3 شانن

اگر این الگو در طی زمان کارآیی خوبی . بطوریکه انطباق با محیط خارجی و انسجام درونی را به آنها می آموزد شده و یا توسعه یافته

به طور . شکل می دهداعضای جدید را درباره مشکالتشان د ، اعتبار می یابد بطوریکه شیوه صحیح اداراک ، اندیشه و احساس شداشته با

مفهومی است که نه در سازمان وجود دارد و نه در فرد و ویژگی های ، افراد از سازمان خود دارند فرهنگ سازمانی ادارکی است که ، کلی 

مشبکی ، . )ن ها را از یکدیگر متمایز می کننداسازم هخاصی که در یک سازمان وجود دارد و نمایانگر خصوصیات معمول و ثابتی است ک

1321. ) 

 سازمانی  چهارگانه  فرهنگ  توصیف

. است  بوده( ای خانواده  سازمانهای)  خانواده  یک  گونه به  با سازمان  آن  تشابه  به  باتوجه  از فرهنگ  نوع  این  نامگذاری  :2ای طایفه  گفرهن - 1

و   بازاری  سازمانی  های شکل  را بین  اساسی  تفاوتهای  از پژوهشگران  تعدادی 1231  و اوائل 1291در اواخر   ژاپنی  شرکتهای  از مطالعه  پس

  از جمع  جزئی  احساس»و   انسجام، مشارکت مشترک،  ارزشها و اهداف. کردند  مشاهده  در ژاپن  ای طایفه  در آمریکا و شکل  مراتبی  سلسله

 . حکمفرما است  از فرهنگ  نوع  نبر ای« بودن

  فرهنگ  ها برای قواعد و رویه  جای به  . اقتصادی  هستند تا واحدهای  شبیه  گسترده  هایی خانواده  بیشتر به  فرهنگهایی  با چنین  سازمانهایی  

وتعهد   کارکنان  درگیر کردن  های برنامه، 11از فرهنگ، کار تیمی  نوع  این  ویژگیهای ،  بازاری  فرهنگ  یا مراکز سود برای  2مراتبی  سلسله

  آنها پاداش  به  فردی  و نه  در کار جمعی  موفقیت  برمبنای  که  مستقلی  نیمه  کاری  یمهایت  در شکل  مفاهیم  این. هستند  کارکنان  به  سازمان

  ارائه  برای  کارکنان  مشوق  کیفیت  های حلقه. شوند می  دهند محقق می  کار آنها خاتمه  به  کرده  را خود انتخاب  شود و اعضایشان می  داده

 . هستند  کارکنان  تواناسازی  برای  زمینه  آوردن  و فراهم  شرکت بهبود کار و عملکرد  پیشنهاد درجهت

  بهتر است. است  کردن  اداره  قابل  وجه  بهترین  به  کارکنان  و بهسازی  کار تیمی  ازطریق  محیط: عبارتند از  فرهنگ  این  مفروضات  مهمترین  

کارکنان،   تواناسازی  و کار مدیریت  کار انسانی  محیط  ایجاد یکمنجر به در کار   نسازمااین نوع . شوند  شرکا تلقی  عنوان به  مشتریان  که

  کرده  کمک 1221  دهه  ائلوکار در او  کسب  موفقیت  به  سازمانی  از فرهنگ  نوع  این. می گردد  ایشان  عملکرد، تعهد و وفاداری  تسهیل

 . است

  بزرگ  خانواده  مانند یک  سازمان.   افراد وجود دارد  بین  زیادی  کار وجود داشته، اشتراکات  برای  ای دوستانه  محیط  ای طایفه  در فرهنگ  

  تعهد باال و منافع  زانمی. شوند می  تلقی  و شاید والدین  رایزنان  مثابه  به  رهبران. است  پیوند خورده  هم  به  و سنت  وفاداری  ازطریق  که  بوده

  و ملحوظ  داخلی  فضای  از طریق  موفقیت. برخوردار است  از اهمیت  آنان  روحیه  باال و حفظ  کارکنان، انسجام  از بالندگی  ناشی  بلندمدت

  .است  ائلق  توافق  به  دستیابیو   کار تیمی، مشارکت  برای  زیادی  اهمیت  سازمان. شود می  تعریف  کارکنان  داشتن

  با کارایی  آنها ایجاد بازده  عمده  چالش  که  است  با سازمانهایی  متناسب« 12وبر»ازنظر   بوروکراسی  خصوصیات: 11مراتبی  سلسله  فرهنگ - 2

  های یار، قواعد و رویهو اخت  گیری تصمیم  روشن  در اینجا خطوط. است  باثبات  محیطی  شرایط  به  اینها مربوط. است  بینی پیش  باال و قابلیت

 . شوند می  محسوب  موفقیت  برای  کلیدی  و سازوکار پاسخگویی، ارزشهای  استاندارد شده، کنترل

دهند  می  افراد انجام  که  ها بر آنچه رویه . ساختار است  و دارای  کار رسمی  محیط  یک  سازمانی  شکل  با این  متناسب  سازمانی  فرهنگ  

  در بلندمدت  سازمان  که  آنچه. کنند  ایجاد کرده، سازماندهی  هماهنگی  خوبی بتوانند به  هستند که  کسانی  اثربخش  رهبران. هستند  حاکم

مانند   سازمانهایی. دارند می  را سرپا نگه  سازمان  رسمی  های مشی قواعد و خط. است  و کارایی  بینی پیش  است، پایداری، قابلیت  آن  درپی
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  فرهنگ  نوع  این  دارای  معموالً  و دولتی  بزرگ  های سازمان. هستند  از آن  هایی مثال  تولید اتومبیل  دونالد و کارخانجات مک  رانهایرستو

 .و تاکید بر قواعد است  چندگانه  مراتبی  سلسله  استاندارد شده، سطوح  های رویه  از تعداد زیادی  آنها برخورداری  ویژگی. هستند

  بعد از دهه  عمدتاً  اینکه  به  باتوجه. دارد  مراتبی  سلسله  با فرهنگ  متفاوتی  مفروضات  مجموعه  از فرهنگ  نوع  این: 13بازاری  فرهنگ - 3

بازار در اینجا   واژه. شد  ارائه  صاحبنظران  توسط  از سازمان  دیگری  شدند، طرح  تازه  رقابتی  با چالشهای  ها مواجه سازمان  بیستم  قرن  شصت

  محیط  سوی  به  امور داخلی  جای  به  از سازمان  نوع  این. در بازار نیز نیست  کنندگان با مصرف  نبوده، مرتبط  با کارکرد بازارشناسی  مترادف

 . است... ها و ن، اتحادیهمانکاراکنندگان، مشتریان، پی بر ارائه  مشتمل  خارجی  با ذیمدخالن  تمرکز بر تعامل. دارد  گیری جهت  خارجی

پذیرد، در  می  متمرکز صورت  و تصمیمات  شده  تخصصی  قواعد، شغلهای  ازطریق  داخلی  کنترل  در آن  که  مراتبی  سلسله  فرهنگ  رغم علی  

از   نوع  این  تمرکز عمده  یعنی. شود یم  پول، انجام  بازار اقتصادی، عمدتا تبادل  سازوکارهای  ازطریق  کار اساساً  این  فرهنگ  با این  سازمان

  مشتریان  و حفظ  اهداف  به  در بازار، دستیابی  ملموس، قدرت  سودآوری، بازده. ایجاد شود  رقابتی  تا مزایای  با سایر اجزا است  تبادل  سازمان

موارد   این. است  وری و بهره  کردن  عمل  رقابتی  مانیساز  از فرهنگ  نوع  در این  غالب  بنابراین، ارزشهای. هستند  سازمان  اساسی  اهداف

 . شوند می  حاصل  و کنترل  خارجی  جایگاه  به  تاکید زیاد بر توجه  ازطریق

  یرقابت  جایگاه  در کار تقویت  پسند هستند، سازمان مشکل  بوده، مشتریان  خصمانه  محیط  که  است  آن  بازاری  فرهنگ  اساسی  های مفروضه  

  به  تهاجمی  و استراتژی  مقصد روشن  یک  که  است  بر این  فرض.  است  وری بهره  سوی  به  سازمان  مدیریت، هدایت  و کار عمده  خود است

 .شود دو منجر می  این  تحقق

. پایدار است  اهدافی  به  و دستیابی  رقابتی  بر اقدام  تاکید بلندمدت . است  در رقابت  دهد، تاکید بر پیروزی پیوند می  هم  را به  سازمان  آنچه  

 . برخوردار است  بسیاری  اهمیت بازار از  شود و رهبری می  بازار تعریف  نفوذ در بازار و سهم  صورت  به  موفقیت

  به  پاسخ  آن  ویژگی  پدید آمد که  از سازمان  یچهارم  عصر اطالعات، شکل  به  با گذر از عصر صنعتی  همگام: 14ساالری ویژه  فرهنگ - 4

: اینها عبارتند از. شد  مطرح  قبلی  های از نوع  متمایزی  مفروضات  شرایط  در این. است  پرشتاب  و تغییرات  بسیار متالطم  محیطی  شرایط

هستند و کار   آینده  برای  تازه  و خدمات  یجاد محصوالتاندرکار ا سازمانها دست. شوند منجر می  موفقیت  به  و ابتکارات  نوآوری، پیشگامی

جدید   منابع  یافتن  به  و نوآوری  پذیری انطباق. است  ممکن  سطح  و بهترین  در باالترین  و فعالیت  کارآفرینی، خالقیت  تقویت  مدیریت  عمده

)  ساالری ویژه  کلمه  التین  ریشه   . است  منضبط  و تخیل  آینده  ایبر انداز  چشم  شود، بنابراین، تاکید بر ایجاد یک منجر می  و سودآوری

 ADHOCRACY ) واژه ،  ADHOC در اینجا بیشتر افراد در . شود می  گفته  موقتی  شده  تخصصی  واحد پویای یک  به  که  است

  شرایط  مطابق  سرعت  خود را به  آنها شکل  واقع در. شوند یم  کار منحل  مجرد اتمام  به  کنند که کار می  موقتی  کاری  ها یا نیروهای کمیته

و   ابهام ، یقینی  بی  که  در هنگامی  است  و خالقیت  پذیری و انعطاف  انطباق  تقویت  سازمانی  شکل  این  عمده  هدف. دهند جدید تغییر می

 . وجود دارد  اطالعات  همپوشی

  سازی و فیلم( THINK TANK) ای مشاوره  فکری  افزار، گروههای مانند فضایی، ایجاد نرم  صنایعی  در عرصه  اغلب  ساالری ویژه  سازمان  

  برخالف. شوند  جدید منطبق  با فرصتهای  سرعت  به  که  است  ای نوآورانه  یا خدمات  سازمانها تولید محصوالت  این  مهم  چالش. شود می  یافت

  فرد یا کار به  از فرد به  درعوض، قدرت. اختیار نیستند  متمرکز یا روابط  قدرت  از سازمانها دارای  نوع  بی، اینمرات  یا سلسله  بازاری  های نوع

. وجود دارد  آینده  بینی و پیش  بر فردگرایی، خطرپذیری  تاکید بسیاری. دارد  شود جریان می  پرداخته  بدان  که  ای مسئله  تناسب  کار به

   . شود میدرگیر  و توسعه  پژوهش و  در تولید، مشتریان  هر فردی  اًتقریب  که  طوری

. افراد خطرپذیرند  . شود  می  کار شناخته  در محیط  و خالقیت  پویایی، کارآفرینی  با ویژگیهای  ساالری ویژه  طور خالصه، فرهنگ  به  

و نوآوری،   تجربه  دهد تعهد به پیوند می  هم  را به  سازمان  اجزای  آنچه. است  و خطرپذیری  دادن، نوآوری  با بصیرت  توأم  اثربخش  رهبری

  جدید مهم  با چالشهای  واجههتغییر و م  برای  آمادگی. است  یا خدمات  محصول  جدید در ارائه  از دانش  و برخورداری  بودن  تاکید بر بهترین

  یا خدمات  تولید محصول  مفهوم  به  موفقیت. است  تازه  منابع  به  و دستیابی  سریعبر رشد   سازمان  بلندمدت  عمده  توجه. شوند می  تلقی

 .همتا است و بی  بدیع
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 مفهوم کارآفرینی

این اقتصاددان اتریشی االصل ساکن آمریکا که او را پدر . شومپیتر بکار برداصطالح کارآفرینی در معنا و مفهوم فعلی را اولین بار ژوزف 

علم کارآفرینی می نامند ، بر این باور بود که رشد و توسعه اقتصادی یک نظام ، زمانی میسر خواهد بود که افرادی در میان دیگر آحاد 

حل های جدید و کارآمد را جایگزین راهکارهای ناکارآمد و کم بهره  به نوآوری دست بزنند و با این کار روش ها و راه جامعه با خطرپذیری

 .قبلی کنند 

ارزش ها را تغییر می . پیتر دراکه معتقد است کارآفرین کسی است که فعالیت سودآور کوچک و جدیدی را با سرمایه خود شروع می کند

 .کاری شایسته را بنیان می دهند دهد و ماهیت آن را متحول می سازد و آینده ای نه چندان دور ، کسب و 

 کارآفرینی سازمانی 

بسیاری از سازمان های بزرگ هم اکنون از کارآفرینی سازمانی به عنوان روشی که در بلند مدت به آن ها مزیت رقابتی بیشتری می دهد ، 

ایجاد کسب و کارهای مخاطره آمیز جدید و خلق و پیگیری فرصت ها برای : کارآفرینی سازمانی دو هدف اصلی دارد . استفاده می کنند 

 .کارآفرینی سازمانی اغلب بر توسعه ی کسب و کار های مخاطره آمیز جدید به صورت درونی تمرکز دارد. نوسازی استراتژیک 

ل موفقیت پاره ای اوقات کوچک و قابل کنترل است اما اگر آغازگر شود ، احتما. شروع کارآفرینی سازمانی در هر جا یک ریسک است 

نیروی اصلی . به وجود آمده و نتایج رخ داده احساس راحتی کنند ، اطمینان مدیران به سرعت با هدف و ایده . های بزرگ بسیار باالست 

این مهم نشان می دهد که کارآفرینی سازمانی می تواند .در پس کارآفرینی تجدید حیات ، ابتکار و نوآوری ، خلق و رهبری سازمانی است

، تشخیص اهداف ، خواسته ها ، نیازها و رده ی پتانسیل بنابراین . های اجزای اصلی را برای تولیدات آینده ی سازمان ها تأمین کند نیاز

محمود احمدپور داریانی ، علی ملکی ، ).فعالیت های آموزشی در تألیف استراتژی کارآفرینی در سازمان های معاصر ، امری ضروری است 

1321،351) 

 نهای کارآفرینسازما
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هدف اساسی سازمانهای کارآفرین رشد است رشد و تعالی به سمت آرمانها و اهداف از پیش تعیین شده که شاید قدری برای ذهنهای 

آرمانها و اهداف دور از ذهن ، گاه آنچنان جهشی در امور ایجاد می کند بوی آرمان گرایی و رویا پنداری دارد ، اما این خسته از روزمرگی ، 

همان رویاها بیان کننده این واقعیت  زاللیزندگی الگوهای کارآفرینی در دنیا به که زندگی بشر را مورد تاٌثیر جدی خود قرار می دهد ، 

 .هستند

بنابراین هر . آفرینی دارداجتماعی روش خاص خود را برای کاریط ضرورتی نداد که کارآفرینی ، کار فیزیکی خاصی باشد بلکه هر مح

 .سازمان می تواند محیطی را فراهم کند که در آن تمام افراد بتوانند در انجام امور کارآفرینی مشارکت کنند

 :کارآفرین را می توان با ویژگی های زیر شناسایی کرد عموماً سازمانهای 

 ش توجه به رشد و تعالی و خلق ارز -

 برخورداری از سیاستهای نوآورانه در بازار -

 تمرکز بر مشتری و نیازهای ناگفته اش  -

 ارزیابی ریسک ها و مخاطرات مطرح در فعالیت تجاری -

 آمادگی رویارویی با شکست و بحران -

 .برخورداری از نیروی انسانی دارای چشم انداز ، استراتژی و آرمانگرا  -

 :پژوهش پیشنیه

 ایسلند رهید دانشگاه علمى هیات اعضاى از تن سه توسط که پژوهشى
15

 مدیریت فرایند کارگیرى فرهنگ سازمانی در به عنوان با 

 عدم اطمینان پدیده کاهش طریق از کارکنان رفتار روى مستقیم طور به سازمانى فرهنگ می دهد که نشان است شده راهبردى انجام

 متفاوت کارکنان مهارت و وظایف ماهیت عوامل نظیر سایر به توجه با راهبردى مدیریت بر سازمانى فرهنگ تاثیر البته .گذارد مى تاثیر

  .است

 زانگ زى توسط که دیگر پژوهش در
19

 مستقل، نمونه دو در است، شده انجام 1222 سال در کنگ هنگ فناورى و علوم در دانشگاه 

 که شرایطى همچنین گرفته و قرار بررسى مورد شده واقع چین در که موسساتى در سازمانى فرهنگ قدرت و رهبر بین قدرت روابط

 بین قوى رابطه یک وجود پژوهش نتایج .است شده نیز بررسى باشد داشته وجود پدیده دو این بین کمترى هماهنگى است ممکن

این  بین رابطه دولتى هاى شرکت و موسسات در این وجود با .کند مى تائید موسسات از بسیارى را در اجرایى رهبرى و سازمانى فرهنگ

 و ها سازمان در بیشتر رهبرى فرهنگ و بین ضعیف ارتباط دیگر سوى از .است خصوصى هاى سازمان و ها شرکت از کمتر مقوله دو

  .است شده مشاهده بوده، محدود آن که منابع هایى شرکت در ترتیب همان به و قدیمى و بزرگ هاى شرکت

و تشویق ناشی از عامل های ساختاری و  ارتباط بین آزادی عمل 1229ر  سال د (2111) 13و ویکلند سونرندال شومر به نقل از دیوید 

های زیر باشد، از رین در سازمان باور دارد که اگر سازمان دارای ویژگی آفورش افراد کاررویه های سازمان را بررسی کرده و برای پر

واحد های مستقل و طبقه ای باشد، گروههای ریسک کننده . کارآفرینی باال ارتقاء می یابدآفرینی پایین به فعالیت های فعالیت های کار

 .ایش دهیمزمستقل از شرکت های وجود داشته باشد، بوراکراسی سازمان به حداقل برسد و انعطاف پذیری سازمانی را اف

اثیر کارآفرینی سازمانی ، انعطاف پذیری، تمایل به های تدر پژوهشی به بررسی پیامد (2113)12به نقل از دیوید سون( 2113)دونسیی 

مارتینز و  .آفرینی  سازمانی وجود دارده معناداری بین سطح اعتماد و کاربازار و رضایت شغلی پرداخت که نتایح پژوهش نشان داد رابط
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ار سازمانی متناسب و ایجاد کسب و ساخت سازمانی مستلزم معرفی محصوالت، فرایند ها و طراحی  معتقدند کارآفرینی( 2111)12همکاران

 .کارهای جدید است

نشان داد پیچیدگی سازمانی و تمرکز به ترتیب رابطه منفی و مثبت با عملکرد دانش و به تبع آن با کار ( 2111)21ارتگا و همکاران 

 .آفرینی دارند، در حالی که بین رسمیت و عملکرد دانش رابطه وجود ندارد

 اساس بر سازمانى فرهنگ الگوى تبیین عنوان با 1334 سال در متین توسط زارعى که پژوهشى به توان مى داخلى هاى پژوهش در

 بین کشور سازمان های اجرایى در که گرفت نتیجه چنین است شده انجام شغلى رضایت بر آن نقش و کار محیط اسالمى در هاى ارزش

 ایجاد و دارد وجود دارى معنى تفاوت اسالمى، بینى بر جهان مبتنى سازمانى فرهنگ الگوى نظر از موجود وضعیت و مطلوب وضعیت

  .دارد مثبت تاثیر کارکنان شغلى رضایت افزایش در اسالمى هاى بر ارزش مبتنى سازمانى فرهنگ الگوى توسعه

 فرهنگ بررسى به شده انجام ارشد کارشناسى مقطع در 1324 سال در میربختایى توسط دنیسون الگوى اساس بر دیگر که پژوهشی در

 الگویى که دنیسون الگوى سازمانى، فرهنگ شناخت انواع الگوهاى معرفى از پس که شده پرداخته صنعتى مدیریت سازمان در کار محیط

 در فرهنگ سازمانى بعد چهار هر در سازمان این که است آن بیانگر پژوهش این نتایج .است شده است انتخاب کاملتر و جدیدتر نسبت به

 .است بهبود نیازمند اهداف پیوستگى و جمله هماهنگى از ها شاخص برخى در وجود این با دارد، قرار متوسط از باالتر و متوسط حد

نور  پیام دانشگاه مرکزی سازمان در سازمانی کارآفرینی درون و سازمانی فرهنگ بین رابطه بررسی با عنوان پژوهشی 1324 سال در

 ابعاد و مثبت رابطه گرایی جمع – ایی گر مرد ابعاد که بود این از حاکی های تحقیق یافته ه ک گرفت صورت نیا توکلی شعبان توسط

 .دارند سازمانی کارآفرینی با منفی رابطه اطمینان از عدم اجتناب - قدرت فاصله

اداره کل تربیت بدنی استان سیستان در تحقیق با عنوان ارتباط ساختار سازمانی و کارآفرینی سازمان در ( 1321) حیدر نژاد و همکاران

علیمردانی و . انی وجود داردآفرینی سازمبا کار( رسمیت، پیچیدگی و تمرکز )بلوچستان  رابطه معناداری بین ابعاد ساختار سازمانی 

ساختار سازمانی با به بررسی رابطه میان ساختار سازمانی با کارآفرینی پرداخت که نتایج  پژوهش نشان داد که بین ( 1322) همکاران 

( عمودی، افقی و جغرافیایی) قدر رسمیت قانون و مقررات و پیچیدگی در سطحچکارآفرینی سازمانی رابطه معکوس وجود دارد یعنی هر 

 .و تمرکز سازمانی باالتر باشد کارآفرینی سازمانی کمتر می شود

ارآفرینی سازمانی  از دیدگاه کارکنان دانشگاه شهید بهشتی به بررسی فرهنگ سازمانی و رابطه آن با ک( 1322)قهرمانی و همکاران

آفرینی سازمانی در دانشگاه شهید بهشتی رابطه معنادار وجود داد که بین فرهنگ سازمانی و کار پرداختند که نتایح این تحقیق  نشان

 .دارد

زمانی در سازمان جهاد کشاورزی شهرستان آفرینی سان فرهنگ سازمانی و مولفه های کارنیز رابطه میا( 1321)حیدری و همکاران

آفرینی سازمانی رابطه مثبت و معنا داری فرهنگ سازمانی با مولفه های کار که نتایج نشان داد که بین متغییر های. کرمانشاه پرداخت

 .و فذهنگ یازمانی حاکم بر این سازمان از نوع سلسله مراتبی است. وجود دارد

  پژوهش روش

جامعه آماری کلیه کارکنان رسمی شرکت آب و فاضالب در سطح استان در برگیرنده روش پژوهش از نوع پیمایش و همبستگی است  

 .نفر با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند 112مورگان تعداد  –نفر می باشد که با استفاده از جدول کرجسی  151

استفاده شده  ن شمالی برای تعیین فرهنگ سازمانی حاکم در شرکت آب و فاضالب خراسا و کویینکامرون  پرسشنامهدر این پژوهش از 

از  همچنین. استفاده شده است  وایی پرسشنامه از روایی محتواییاست و برای ر 23/22با روش آلفای کرانباخ برابر با  آن است که پایایی

نوآوری، رفتار خالقانه، کشف و تعقیب فرصت ها، انعطاف پذیری، تفویض : مؤلفه  11 که دارای کارآفرینی سازمانی ارزیابی نامهپرسش

برای ،  های جدید کارکنان، فرهنگ سازمانی آموزش کارآفرینی، سیستم پاداش مناسب اختیار، یادگیری سازمانی، حمایت مدیریت از ایده
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است و همچنین جهت روایی از  25اده از روش الفای کرانباخ برابر با ن با استفآکه پایایی  ی کارآفرینی استفاده گردیده استزه گیراندا

 .روایی صوری و محتوایی استفاده شده است

د، حداقل و حداکثر مولفه های راف استاندارمیانگین، انح) خصهای آمار توصیفی برای محاسبه شا spssجهت تجزیه و تحلیل از نرم افزار 

 .استفاده شده است( ضریب همیستگی و رگرسیون) باطینمار استآو (  فرینی و فرهنگ سازمانی آکار

 

 

 یافته های پژوهش

 مشخصات پاسخگویان

 .درصد آن زن بودند 1453درصد پاسخگویان مرد و  2553، مشاهده می گردد که  1با توجه به جدول شماره 

سال و  51تا  41درصد پاسخگویان بین  3153، سال  41تا  31درصد پاسخگویان بین  5455سال ، 31درصد پاسخگویان کمتر از  455 

 .سال سن دارند 51درصد پاسخگویان بیش از  1153

 5252 فوق دیپلم ، درصد پاسخگویان دارای مدرک تحصیلی 1255درصد پاسخگویان دارای مدرک تحصیلی دیپلم و زیر دیپلم ، 1453

همانطور که  .می باشنددرصد پاسخگویان دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس  1354و دارای مدرک تحصیلی لیسانس  پاسخگویاندرصد 

 .ی گردد بیشتر پاسخگویان دارای مدرک تحصیلی لیسانس می باشندمالحظه م

درصد  2255سال سابقه خدمت  11تا  5درصد پاسخگویان دارای  3153سال ،  5درصد پاسخگویان دارای سابقه خدمت کمتر از  554

درصد پاسخگویان  1254سال سابقه خدمت و  21تا  15درصد پاسخگویان دارای  2154سال سابقه خدمت ،  15تا  11ان دارای پاسخگوی

 .سال سابقه خدمت می باشند 25تا  21دارای 

 فراوانی شرکت کنندگان در تحقیقتوزیع  1جدول شماره 

 درصد فراوانی طبقات ویژگی های فردی

 جنسیت
 7.58  6 مرد

 1.51  1 زن

 سن

 .5. . سال 13زیر 

 .5.. 1  سال 3.تا  11

 1351 .1 سال3.تا1.

 1358 11 سال 1.باالی 

 مدرک تحصیلی

 1.51  1 دیپلم و زیر دیپلم

 .115 .1 فوق دیپلم

 657. 8  لیسانس

 .115 .1 فوق لیسانس و باالتر

 سابقه خدمت
 .5.   سال .زیر

 1151 .1 سال 13تا  .
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 .165 11 سال .1تا  13

 .115 .1 سال 13تا  .1

 .115 .1 سال .1تا  13

 

 

 وضعیت فرهنگ سازمانی و کارآفرینی در شرکت آب و فاضالب خراسان شمالی

و کمترین میانگین مربوط به فرهنگ  فرهنگ طایفه ای بیشترین میانگین مربوط به،  مالحظه می گردد 2 جدول شماره همانطور که در

آب و فاضالب خراسان شمالی را فرهنگ طایفه  در واقع با توجه به نتایج بدست آمده می توان فرهنگ حاکم در شرکت . است ویژه ساالری

  مانند یک  سازمان.  افراد وجود دارد  بین  زیادی  ، اشتراکات کار وجود داشته  برای  ای دوستانه  محیط  ای طایفه  در فرهنگ.ای دانست 

 . است  پیوند خورده  هم  به  و سنت  وفاداری  ازطریق  که  هبود  بزرگ  خانواده

نگرش بیشتر کارکنان در مورد  ، می دهدنتایج بررسی وضعیت کارآفرینی سازمانی در شرکت آب و فاضالب خراسان شمالی نشان 

در بین مؤلفه های کارآفرینی سازمانی ، حمایت مدیران از ایده های جدید کارکنان از  .کارآفرینی سازمانی متوسط رو به باال است

 . بیشترین میانگین و کشف و تعقیب فرصت ها از کمترین میانگین برخوردار بودند

 آمار توصیفی مولفه های فرهنگ سازمانی و کارآفرینی در شرکت آب و فاضالب  1جدول شماره 

 حداکثر نمره حداقل نمره انحراف استاندارد میانگین مولفه ها متغییر

 فرهنگ سازمانی

 8 5 7 3533 1.577 51 1 طایفه ای

 71511 1511 11513 11511 سلسه مراتبی

 533.. 3533 7571 18581 بازاری

 1.518 3533 7586 .1.53 ویژه ساالری

 آفرینیکار

 1.533 533. 1518 .1356 نوآوری

 1.533 533. 1518 .1351 رفتار خالقانه

 1.533 533. 1517  651 کشف فرصتها

 1.533 1533 .15 13511 انعطاف پذیری

 1.533 1533 15.1 11531 تفویض اختیار

 1.533 533. 1516  65 یادگیری سازمانی

 13533 533. 1517 1 115 حمایت مدیر

 1.533 1533  .15 1 65 فرهنگ سازمانی

 1.533 1533 15.7 65.1 کارآفرینی آموزش

 1.533 1533 8 15 .658 سیستم پاداش

 

 

 

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 
 

11
 

 

 

 

 شرکت آب و فاضالب آفرینیمولفه های فرهنگ سازمانی با کار بررسی رابطه ساده بین 

 ویژه ساالریمولفه فرهنگ سازمانی فقط دو مولفه فرهنگ سلسله مراتبی و فرهنگ  4مشاهده می شود از  3همانطورکه در جدول شماره 

اما رابطه فرهنگ سلسه مراتبی با کارآفرینی رابطه معکوس و معنی داری است به عبارت دیگر هر . آفرینی رابط معناداری وجود داردبا کار

با میزان  ویژه ساالریولی رابطه بین فرهنگ . چقدر فرهنگ سلسه مراتب باال باشد میزان کارآفرینی به همان میزان منفی خواهد بود

 .بت و معنا دار استکارآفرینی مث

 آفرینی در کارکنان شرکت آب و فاضالبکارستگی ساده مولفه های فرهنگ سازمانی  با  ضرایب همب 3جدول 

         

 

 مولفه ای فرهنگ سازمانی

 کارآفرینی

R p 

n 

 141/1 فرهنگ طایفه ای
141/1>P 

112 

 -212/1* فرهنگ سلسه مراتبی
121/1>p 

112 

-152/1 فرهنگ بازاری  
533/1>P 

112 

ویژه ساالریفرهنگ   *122/1  
143/1>P 

112 

 

 استان خراسان شمالی کنان شرکت آب و فاضالبآفرینی کارهای فرهنگ سازمانی با کار مولفه بررسی رابطه چند گانه 

پییش بیین بیا متغییر     طبق نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون با روش ورود مکرر، بین متغیرهای  مالحظه می شود، 4همان طور که از جدول

. معنیی دار اسیت   P<15/1اسیت کیه در سیطح     MR=222/1 مالک کارآفرینی در کارکنان  شرکت آب و فاضالب همبستگی چنید گانیه  

آفرینی در کارکنان شرکت آب و فاضیالب اسیتان خراسیان شیمالی بیه وسییله       درصد واریانس کار 3/2می دهند که همچنین، نتایج نشان 

اسیت کیه باعیث     وییژه سیاالری  همچنین از بین مولفه های فرهنگ سازمانی فقط فرهنیگ  . نی قابل تبیین استمتغیر های فرهنگ سازما

  MRعالوه بیر ایین چیون مقیدار     . ثیری در میزان همبستگی مشاهده نشده استأتبیین کارآفرینی بوده و با اضافه شدن سایر متغیر های ت

رابطیه   سازمانی بنابراین بین فرهنگ سازمانی با کارآفرینی. ا کارآفرینی بیشتر استفرهنگ سازمانی بی از ضرایب همبستگی ساده متغیرها

 .چندگانه و معنی داری وجود دارد

 

 

 تحلیل رگرسیون متغیرهای پیش بین مولفه های فرهنگ سازمانی با کارآفرینی 4جدول 

ر 
غی

مت

ک
مال

 

 متغیر پیش بین
 ضریب
MR 

ضریب 

 Rsتعیین

 رگرسیونضرایب  و احتمال Fنسبت

 فرهنگ توسعه ای
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رین
آف

 

یویژه ساالرفرهنگ   

 فرهنگ بازاری

 فرهنگ سلسه مراتبی

 فرهنگ طایفه ای

222/1  123/1  42/2 

141/1>P 

21/1= 

44/1=t 

142/1> P 

 

 نتیجه گیری 

 نتایج نشان می دهدیکی از ابزارهای الزم برای رشد کارآفرینی ، وجود فرهنگ سازمانی منطبق با کارآفرینی سازمانی است ، همانطور که 

که فرهنگ سازمانی حاکم  می دهدنشان  2جدول .  رابطه چندگانه و معنی داری وجود دارد سازمانی بین فرهنگ سازمانی با کارآفرینی

میان فرهنگ سازمانی  به نتایج تحقیق می توان گفت با توجهکه  ضالب خراسان شمالی فرهنگ سازمانی طایفه ای استبر شرکت آب و فا

رابطه میان فرهنگ سازمانی ویژه ساالری و کارآفرینی سازمانی  طایفه ای و کارآفرینی سازمانی رابطه معنا داری وجود ندارد حال آنکه

چنین ، نتایج بررسی وضعیت کارآفرینی سازمانی در شرکت آب و فاضالب خراسان شمالی نشان می هم .ی مشاهده گردیدمثبت و معنادار

دهد که نگرش بیشتر کارکنان در مورد کارآفرینی سازمانی متوسط رو به باال است و بیشترین امتیاز را مؤلفه ی حمایت مدیران از ایده 

آموزش کارآفرینی و سیستم  فرهنگ سازمانی ،فرصت ها ، یادگیری سازمانی ، مؤلفه ی کشف و تعقیب 5های جدید کارکنان دارا بوده و 

ذیل در راستای تغییر فرهنگ سازمانی و بهبود کارآفرینی سازمانی مطرح پیشنهاد . می باشندپاداش مناسب از کمترین امتیاز برخوردار 

 : گرددمی 

مدیران سازمان در ، برای رسیدن به سازمانی با گرایش های کارآفرینانه ،ار استنباطی توصیه می شودبا توجه به نتایج آم -1

 .راستای استقرار فرهنگ سازمانی ویژه ساالری تالش نمایند

 ، پذیری نمایند مسئولیت به را تشویق ها آن سازند، فراهم کارمندان جدید ارایه پیشنهادهای برای بیشتری فرصت مدیران -2

 تا نمایند کاری تشویق دشوار های موقعیت از به استقبال ، ساخته فراهم آنان شخصیتی استقالل جهت الزم را تمهیدات

 .گردد تقویت آنان در خطرپذیری روحیه

 .تصمیم گیری را در سازمان خود گسترش دهندفضای باز  مدیران مسائل نوآوری ، پیشرفت های محیط ، انعطاف پذیری و -3

 و کارگروهی و نوآوری ، پذیری ریسک و برسد کارکنان عموم اطالع به واضح و روشن طور به پاداش و تشویق معیارهای -4

و به منظور ایجاد انگیزه بیشتر در کارکنان خط مشی افزایش تشویق و کاهش ترس از  قرارگیرد تشویق مورد فعاالنه رفتارهای

 .خطا اعمال گردد

ه عنوان ارزش تعریف شود تا بتواند به کارکنان انگیزه باور اینکه شکست موقعیتی برای یادگیری و پیشرفت است در سازمان ب -5

 .الزم برای شروع کارهای جدید را بدهد

برای کسب مهارت های جدید و پروش کارآفرینان سازمانی الزم است برای مدیران و کارکنان در فصول زمانی متفاوت دوره  -9

 .آموزشی خاص را برگزار نمایند

 خود پیرامون محیط از باال درک ضمن باید سازمانى خود رسالت و ماموریت به بخشیدن تحقق و اهداف حصول براى سازمان -3

 .کند اقدام بهینه شکل به منابع تخصیص به نسبت

ایجاد بستر مناسب برای به اشتراک گذاشتن دانش و مهارت های کارکنان با یکدیگر و استفاده از اقدامات موفق سایر سازمان  -2

  .ها
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